
 
บทท่ี 2 

แนวคิด ทฤษฎี และทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
 
การศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลตอผูบริโภคในการเลือกใช

สนามฝกซอมกอลฟในจังหวัดลําปาง  มีแนวคิด ทฤษฎี และทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ  
ดังตอไปนี้ 
 
แนวคิด และทฤษฎี 

 แนวคิดเร่ืองสวนประสมการตลาด (Marketing Mix Concept)  
 ธุรกิจท่ีใหบริการจะใชสวนประสมการตลาด (Marketing mix) หรือ 4Ps เชนเดียวกับ

สินคา ซ่ึงประกอบดวย ผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) การจัดจําหนาย (Place) การสงเสริม
การตลาด (Promotion) และยังตองคํานึงถึงอีก 3Ps ท่ีเปนองคประกอบสําคัญ คือ บุคลากร (People) 
ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) และกระบวนการ (Process)  ( ศิริวรรณ เสรีรัตน และ

คณะ, 2541 ) 
1.  ดานผลิตภัณฑ/บริการ (Product/Service) หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขายโดยธุรกิจเพื่อ

สนองความตองการของลูกคาใหพึงพอใจ ผลิตภัณฑท่ีเสนอขายอาจจับตองไดหรือไมได ผลิตภัณฑ
จึงประกอบดวยสินคา  บริการ  ความคิด  สถานท่ี  องคการหรือบุคคล  ผลิตภัณฑตองมี
อรรถประโยชน (Utility) มีคุณคา (Value) ในสายตาของลูกคา จึงจะมีผลทําใหผลิตภัณฑสามารถ
ขายได สําหรับในการศึกษาในคร้ังนี้ ไดแก คุณภาพของลูกกอลฟ ปริมาณชองฝกซอมกอลฟ ความ
เหมือนจริงของสนามกอลฟ คุณภาพแผนหญาเทียมสํารับรองตี กรีนซอมพัท/ชิพ บอทรายสําหรับ
ซอมระเบิดทราบ เปนตน 

2.  ดานราคา (Price) หมายถึง คุณคาผลิตภัณฑในรูปตัวเงิน ราคาเปนตนทุน 
(Cost)ของลูกคา ผูบริโภคจะเปรียบเทียบระหวางคุณคา (Value ) ผลิตภัณฑกับราคา (Price) 
ผลิตภัณฑนั้น ถาคุณคาสูงกวาราคา เขาก็จะตัดสินใจซ้ือ สําหรับในการศึกษาในคร้ังนี้ ไดแก ราคา
ลูกกอลฟตอถาด ราคาเคร่ืองดื่มอาหารในสนามฝกซอมกอลฟ ราคารานขายอุปกรณกอลฟ เปนตน 

3.  ดานสถานท่ี / ชองทางจัดจําหนาย (Place หรือ Distribution) หมายถึง โครงสรางของ 
ชองทางซ่ึงประกอบดวยสถาบันและกิจกรรม ใชเพื่อเคล่ือนยายผลิตภัณฑและบริการจากองคการไปยัง
ตลาด สถาบันท่ีนําผลิตภัณฑออกสูตลาดเปาหมาย คือสถาบันทางการตลาด สวนกิจกรรมท่ีชวยในการ
กระจาย ตัวสินคาประกอบดวย การขนสงและการเก็บรักษาสินคาคงคลัง สําหรับในการศึกษาในคร้ังนี้ 
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ไดแก ท่ีต้ังของสนามฝกซอมกอลฟใกลท่ีพักอาศัย ท่ีต้ังของสนามซอมกอลฟใกลท่ีทํางาน มีสถานท่ี
จอดรถสะดวก การคมนาคมท่ีสะดวก เปนตน 

4.  ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) เปนการติดตอส่ือสารเกี่ยวกับขอมูล 
ระหวางผูขายกับผูซ้ือเพื่อสรางทัศนคติและพฤติกรรมการซ้ือ การติดตอส่ือสารอาจใชพนักงานขาย
ทําการขาย (Personal Selling) และการติดตอส่ือสารโดยไมใชคน (Non-Personal Selling) เคร่ืองมือ
ในการติดตอส่ือสารมีหลายประการซ่ึงอาจเลือกใชหนึ่งหรือหลายเคร่ืองมือ ตองใชหลักการเลือก
เคร่ืองมือส่ือสารแบบประสมประสานกัน (Integrated Marketing Communication - IMC) โดย
พิจารณาถึงความเหมาะสมกับลูกคา ผลิตภัณฑ คูแขงขัน โดยบรรลุจุดมุงหมายรวมกันได สําหรับ
ในการศึกษาในคร้ังนี้ ไดแก การโฆษณาผานส่ือตาง ๆ เชน หนังสือพิมพ นิตยสาร แผนพับ/ใบปลิว 
เปนตน  

5. ดานบุคลากร (People) หรือพนักงาน (Employees) ซ่ึงตองอาศัยการคัดเลือก  
(Selection) การฝกอบรม (Training) การจูงใจ (Motivation) เพื่อใหสามารถสรางความพึงพอใจ
ใหกับลูกคาไดแตกตางเหนือคูแขง พนักงานตองมีความสามารถและมีทัศนคติท่ีดี สามารถ
ตอบสนองตอล ูกคา มีความคิดริเร่ิม มีความสามารถในการแกปญหาและสามารถสรางคานิยม
ใหกับบริษัท  สําหรับในการศึกษาในคร้ังนี้ ไดแก พนักงานมีความรูในข้ันตอนการใหบริการ 
พนักงานเอาใจใสตอปญหาของลูกคา พนักงานสุภาพ/อัธยาศัยดี พนักงานเขาใจถึงความตองการ
ของลูกคา เปนตน 
 6.  ดานลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence ) โดยพยายามสรางคุณภาพโดยรวม 
(Total Quality Management – TQM) เพื่อสรางคุณคาใหกับลูกคา (Customer – Value Proposition) 
ไมวาจะเปนดานความสะอาด ความรวดเร็วหรือผลประโยชน เชน ความสะอาดของสนามซอม
กอลฟ สําหรับในการศึกษาในคร้ังนี้ ไดแก หองน้ํา ทางเดิน เกาอ้ีสําหรับนั่งพัก  ความทันสมัยและ
ความสวยงามของสนามซอมกอลฟ มีระบบระบายอากาศที่ดี มีความปลอดภัยในทรัพยสินและ
ขณะฝกซอมกอลฟ 
 7.   มีกระบวนการ (Process) เพื่อสงมอบคุณภาพในการบริการกับลูกคาไดรวดเร็ว
และประทับใจลูกคา (Customer Satisfaction) สําหรับในการศึกษาในคร้ังนี้ ไดแก มีระบบการคิด
คาบริการที่ถูกตองและรวดร็ว มีระบบการจัดคิว (ลําดับกอน-หลัง) เม่ือรอรับบริการ เปนตน 
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ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 
 วิเศษ สุทธิสวาง (2551) ศึกษาเร่ือง ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการสนามไดรฟ

กอลฟในเขตจังหวัดนนทบุรี  พบวา ดานปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามสวนมากเพศชาย 
รอยละ 70.5  มีชวงอายุ  21-30 ป มากท่ีสุด รอยละ 27.5 สถานภาพโสด รอยละ 57  มีการศึกษา
ระดับปริญญาตรีมากท่ีสุดเปน รอยละ 52 มี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รอยละ 39 รายไดเฉล่ียตอ
เดือน 40,000 บาทข้ึนไป  รอยละ 33  ดานพฤติกรรมการใชบริการสนามไดรฟกอลฟ สวนใหญมี
วัตถุประสงคในการเลือกใชบริการสนามไดรฟกอลฟ รอยละ 85.8 รับทราบและแหลงขอมูล จาก
ปายโฆษณา รอยละ 58 ชวงเวลาท่ีมาใชบริการสนามไดรฟกอลฟ คือ หลังเวลา 18.00 น. รอยละ 
53.8 ความถ่ีท่ีมาใชบริการสนามไดรฟกอลฟมากกวา 1 คร้ังตอสัปดาห รอยละ 72.3 วันท่ีมาใช
บริการสนามไดรฟกอลฟ คือ ท้ังวันธรรมดาและวันหยุดราชการ รอยละ 58 เวลาเฉล่ียท่ีมาใช
บริการสนามไดรฟกอลฟ คือ 1-2 ช่ัวโมง รอยละ 56 ประมาณการคาใชจายเฉล่ียตอคร้ัง ตํ่ากวา 300 
บาท รอยละ 52.3  จํานวนผูท่ีมารวมใชบริการสนามไดรฟกอลฟ 2-4 คน รอยละ 62  ดานทําเลที่ต้ัง 
ดานคมนาคมสะดวก รอยละ 81.3 สวนปจจัยดานสวนประสมทางดานการตลาดท่ีทําใหเลือกใช
บริการสนามไดรฟกอลฟ โดยรวมอยูในระดับมาก  เรียงมากไปนอย คือ  ดานผลิตภัณฑ ดาน
พนักงานบริการ  ดานการจัดจําหนายและสถานท่ี ดานราคา และดานการสงเสริมการตลาด 

 ไทว บุญเฉลย (2539) ศึกษาเร่ือง ปจจัยดานการตลาดท่ีมีตอการเลือกใชสนามกอลฟ
ของผูบริโภคในจังหวัดเชียงใหม พบวา ปจัยดานการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกใชสนามกอลฟของ
ผูบริโภคมากเปนอันดับแรก คือ ปจจัยดานราคา ไดแก ราคาคาสมาชิกและคาสนามวันหยุด อันดับ
สอง คือ ปจจัยดานผลิตภัณฑ ไดแก การบริการของสนามกอลฟท่ีมีแคดด้ีใหบริการอยางมีคุณภาพ 
ใหบริการอยางสนใจ ใหความสําคัญแกลูกคา มีบริการท่ีครบ มีรานอาหารและรถเชาภายในสนาม 
อันดับสาม คือปจจัยดานชองทางจัดจําหนาย ไดแก บรรยากาศในสนามและลักษณะแฟรเวยและ
กรีนท่ีดีไดมาตรฐาน อันดับส่ี คือปจจัยดานการสงเสริมการตลาดไดแก การโฆษณา การใหขาวและ
การประชาสัมพันธ มากกวาปจจัยอ่ืนๆ 

วิทู  สรเพชญพิสัย (2546)  ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการเลือกใชบริการสนามฝกซอม 
กอลฟของผูบริโภคในจังหวดัเชียงใหม พบวา ผูบริโภคสวนใหญเปนผูชาย สวนใหญตองการใช
ชองฝกซอมเพ่ือซอมกอลฟ กรีนเพื่อซอมชิพ พัท และรานอาหารหรือเคร่ืองดื่ม โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อฝกซอมฝมือ เพื่อการออกกําลังกาย และการพกัผอนผูบริโภค มีความตองการใชบริการสนาม
ฝกซอมกอลฟ โดยรับอิทธิพลจากปจจยัดานจิตวิทยา ท่ีระดับความสําคัญมากในดานความตองการ
ความสําเร็จ ความตองการผูกพันกนั ปจจยัดานวัฒนธรรม ท่ีระดับความสําคัญปานกลางในลักษณะ
ของวัฒนธรรมไทยและคานยิมทางวัฒนธรรม ปจจัยดานสังคม ท่ีระดับความสําคัญมากในกลุม
อางอิงท่ีเปนเพื่อนสนทิ ท่ีระดับความสําคัญปานกลางตอครอบครัว ผูบริโภคท่ีมีอาชีพขาราชการ
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หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ จะเปนกลุมหลักท่ีมีความตองการใชบริการ ในการตัดสินใจเลือกใช
บริการผูใชบริการจะตัดสินใจเลือกใชบริการดวยตัวเอง รองลงมาคือกลุมเพื่อนสนิทจะมีสวนรวม
ในการตัดสินใจ โดยปจจยัท่ีผูบริโภคใหความสําคัญระดับมากไดแก ดานชองทางจัดจําหนาย ดาน
บุคลากร ดานส่ิงนําเสนอทางกายภาพและปจจัยดานกระบวนการ ปจจัยท่ีให ความสําคัญระดับปาน
กลางไดแก ปจจัยดานราคา  ดานผลิตภัณฑ  ดานการสงเสริมการตลาด   สําหรับปจจัยยอยในแตละ
ดานใหความสําคัญในระดับมาก ปจจัยดานผลิตภัณฑ ไดแก คุณภาพของแผนหญาเทียมและมี
เคร่ืองต้ังลูกกอลฟ   ปจจัยชองทางการจัดจําหนายเปนอันดับแรก ไดแกความสะดวกในการเดินทาง 
ทําเลที่ต้ังสนามฝกซอมกอลฟอยูใกลท่ีพักและท่ีทํางาน  ดานราคา  ไดแก ราคาลูกกอลฟตอถาด  
ดานการสงเสริมการตลาด ไดแก การใหสวนลดเม่ือซ้ือลูกกอลฟเปนถาด  ดานบุคลากร ไดแก 
พนักงานมีความรูข้ันตอนการใหบริการ/ใหบริการอยางรวดเร็ว  ดานการสรางและนําเสนอลักษณะ
ทางกายภาพ ไดแก มีระบบระบายอากาศท่ีดีไมอืดอัด  ดานกระบวนการไดแก มีความรวดเร็วใน
การซ้ือลูกกอลฟ   วันท่ีผูบริโภคเลือกใชบริการมากท่ีสุดคือวันจันทรถึงวันศุกร สวนใหญเลือกเวลา 
18.01 ถึง 20.00 น.มีความถ่ีในการเลือกใชบริการ 2 ถึง 4 คร้ัง ตอสัปดาห 

จรุงศักดิ์  โชตบิาง (2547)  ทําการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการสนาม 
กอลฟในจังหวัดเชียงใหม พบวาผูใชบริการสนามกอลฟสวนใหญเปนผูชาย มีอายุระหวาง 31 - 40 
ป มีสถานภาพสมรส  การศึกษาปริญญาตรี  มีอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชนมากท่ีสุด   โดยมี
รายไดเฉล่ียตอเดือน 20,001-30,000 บาท   สวนใหญไมเปนสมาชิกสนามกอลฟ  สําหรับผูท่ีเปน
สมาชิกสนามกอลฟในปจจบัุน คือ สนามกอลฟลานนามากท่ีสุด  วัตถุประสงคในการใชบริการ
สนามกอลฟ คือ เพื่อออกกําลังกาย   โดยมีความถ่ีในการเลนกอลฟ 4 –6  คร้ังตอเดือน  สนามกอลฟ
ท่ีนิยมไปใชบริการมากท่ีสุดคือ  สนามกอลฟลานนา  และชวงเวลาท่ีใชบริการบอยท่ีสุด คือ 6.00-
9.00 น.   เวลาเฉล่ียในการใชบริการสนามกอลฟตอคร้ัง 4-5 ช่ัวโมง  โดยมีคาใชจายตอคร้ัง 501-
1,000 บาท   สําหรับปจจัยดานการบริการของสนามกอลฟ ท่ีมีผลตอการใชบริการมาก คือ  การ
บริการลูกคาท่ีมีคุณภาพ  มีภตัตาคารไวคอยบริการอาหาร  เคร่ืองดื่ม    ปจจัยทางดานราคา  ท่ีมีผล
ตอการใชบริการมาก คือ  สนามกอลฟทําการสงเสริมการขายดานราคา เชน ลดราคาลงในบางชวง  
ราคาคาธรรมสนามกอลฟเหมาะสมกับบริการของสนาม  ปจจัยดานทําเลที่ต้ัง  ท่ีมีผลตอการใช
บริการมาก คือ สามารถเดินทางไปไดโดยสะดวก  ปจจยัดานบุคลากร  ท่ีมีผลตอการใชบริการมาก 
คือ การบริการของแคดดี้   

 


